
 

 

 

Onze de Setembre, pels drets socials i nacionals, independència, socialisme, 
Països Catalans 

Agenda dels principals actes locals i comarcals per la Diada de l’Onze de Setembre: 

 

- Festa per la Independència i acte polític comarcal. Divendres 9 de Setembre 

a les 21 hores al Molí de Mar de Vilanova i la Geltrú. 

- Marxa de Torxes per la Independència a Sitges. Dissabte 10 de Setembre a 
les 22 hores amb sortida des de la Cala Balmins. 

- Pujada comarcal al Montgrós a peu. Diumenge 11 de Setembre. Sortida de la 
marxa des de Sitges a les 9 hores des de la Plaça Catalunya. 

 

Enguany, l’Onze de Setembre a la 
nostra comarca i al conjunt del país ve 
marcat per les retallades de drets i 
conquestes socials, així com pel cinquè 
aniversari d’un Estatut d’Autonomia 
nascut mort i oblidat i les recents 
amenaces sobre el sistema d’immersió 
lingüística català. El Garraf, a més, 
encara el tercer any de crisi econòmica 
liderant el rànquing d’atur de les 
comarques del Principat i constatant com 
les promeses de major inversió en sanitat 
al nostre territori es van concretant en 
majors retallades. 

Malgrat aquest present incert, les 
eleccions municipals del darrer 22 de 
maig representen per a nosaltres una 
escletxa d’esperança. El projecte 
d’esquerres, rupturista i independentista, 
agrupat entorn de les Candidatures 
d’Unitat Popular, ha fet un significatiu pas 
endavant. Les CUP (CUP de Vilanova i 
Sitges i UM9 de Sant Pere de Ribes) 
representem hores d’ara la quarta força 
comarcal, amb un 10.5% I més de 5.000 
Vots, que representen nou regidors i regidores i tres consellers comarcals. Amb les 
candidatures, s’obre també un joc més ampli per a l’esquerra independentista i els 
moviments socials de la comarca, a l’hora de fer sentir la seva veu dins i fora de les 
institucions. 



La dreta avança i tornen temps de lluita, de compromís social i nacional. 
Especialment alarmant és l’aliança a nivell autonòmic entre CiU i PP. A nivell comarcal, 
resulta especialment greu l’entrada del Partit Popular a quatre dels sis ajuntaments: a 
Canyelles i Sitges, de la mà de CiU, i a Olivella i Cubelles, de la mà d’ICV-EUiA i 
Reagrupament independentista. Cal sumar, a més, el suport extern que dóna el PP 
ribetà a l’estabilitat al govern en minoria de PSC i ICV-EUiA. Finalment, l’hegemonia de 
la dreta espanyola al País Valencià i a les Illes, i la desorientació dels partits de 
l’esquerra institucional, atabalats amb tants càrrecs per recol·locar, es compensa tan 
sols amb l’esperança que ens brinda el moviment dels indignats i pels drets socials, 
d’una banda, i l’ampli moviment civil sobiranista per l’altra. 

Des de la CUP i UM9 us convidem a participar activament dels actes que 
organitzem a nivell local i comarcal per aquesta Diada Nacional. Us animem a penjar 
senyeres i estelades als balcons i a sortir al carrer a les marxes de torxes, actes polítics 
i manifestacions que convoquem. Perquè ara més que mai cal que fem sentir la nostra 
veu contra les retallades socials i nacionals. 

 

CUP-Sitges, CUP-Vilanova i la Geltrú i Unitat Municipal 9. 

www.sitges.cup.cat sitges@cup.cat 

http://www.sitges.cup.cat/

